
25 DE NOVEMBRO

9h30 - 17h00
| Formação |

RODOLFO CASTRO
18h30

| Sessão de contos |
THOMAS BAKK

21h30
| Espetáculo |

DOIS DOS MONTES

ESTEFÂNIA SURREIRA
VÍTOR FERNANDES

26 DE NOVEMBRO

9h30 - 17h00
| Formação |

THOMAS BAKK
10h00

| Sessão de contos |
CÂNDIDA DA LUZ

11h30
| Sessão de contos |

RODOLFO CASTRO
15h00

| Sessão de contos |
TÂMARA BEZERRA

16h30
| Apresentação de obras  |
RODOLFO CASTRO

17h30
| Sessão de contos |

ROSA GONÇALVES 
21h30

| Espetáculo |
SOLEDAD FELOZZA 
E TÂMARA BEZERRA

27 DE NOVEMBRO

11h00
| Espetáculo |

O SOM DO ALGODÃO
16h00

| Espetáculo |
IZINDABA

ESTEFÂNIA SURREIRA
FILIPE MIRANDA

PRODUÇÃOORGANIZAÇÃO

ACESSE O 
PROGRAMA 
COMPLETO

25 DE NOVEMBRO

9h30 - 17h00 
FORMAÇÃO
"A arte de ler em voz alta” com Rodolfo Castro 
PÚBLICO-ALVO: ADULTOS | DURAÇÃO: 6H

Será uma viagem pelos caminhos alternativos da palavra. Uma crítica aos 
modelos estandardizados e uma proposta eficaz na abordagem da leitura 
para todas as idades.Nesta atividade formativa, haverá momentos para 
reflexão e várias sugestões práticas para que os formandos consigam atingir 
os principais objetivos de formar leitores.

18h30 
SESSÃO DE CONTOS 
“Contos de Cordel” com Thomas Bakk 
PÚBLICO-ALVO: FAMÍLIAS | DURAÇÃO: 45M

As histórias são contadas pelo próprio autor que narra e interpreta várias 
personagens, utilizando o Teatro, a Música e a interação com o público, num 
espetáculo surpreendente e divertido. Os temas abordam valores humanos e 
sociais, desde os mais remotos tempos até à atualidade, com uma linguagem 
acessível a todos os públicos. O repertório é composto por contos, lendas, 
sátiras, fábulas e parábolas, com um peculiar sentido de humor.

21h30  
ESPETÁCULO 
“Dois dos Montes - João Soldado e outros contos”  
com  Estefânia Surreira e Vítor Fernandes 
PÚBLICO-ALVO: ADULTO | DURAÇÃO: 60M

Estefânia Surreira e Vítor Fernandes formam a dupla “Dois dos Montes”. 
Juntam-se ao Contamina, dia 25/11 às 21h30, para o espetáculo “João 
Soldado e outros contos.” Um espetáculo contado e cantado, onde contos e 
lendas da tradição portuguesa são os ingredientes principais e aos quais se 
acrescentam pitadinhas (burlescas) de disparate, riso e boa disposição!

26 DE NOVEMBRO 
 
9h30 - 17h00  
FORMAÇÃO 
 “Oficina de contadores de histórias”  
com Thomas Bakk 
PÚBLICO-ALVO: ADULTOS | DURAÇÃO: 6H

Que história é essa de contar histórias? Qualquer um pode desenvolver as 
suas potencialidades criativas e transformar-se num contador de histórias. 
Esta oficina aborda a narrativa e a oralidade sob os aspectos psicológico 
e social, através de técnicas de imaginação criativa, expressão narrativa e 
oralidade expressiva. 
Descubra o fascinante mundo da Narração Oral, essa Arte milenar que se 
perpetuou no tempo, rompendo fronteiras nas mais diversas culturas.

10h00  
SESSÃO DE CONTOS 
“Papinhas de mimos para bebés curiosos”  
com Cândida da Luz 
PÚBLICO-ALVO: 0-4 ANOS COM OS PAIS | DURAÇÃO: 40M

A história de uma papinha muito especial para um bebé muito curioso - uma 
sopinha feita de ingredientes mágicos: de sons cintilantes, de canções para 
enternecer, de saborosas gotas de chuva, de legumes saltitantes e de muitos 
miminhos.

11h30  
SESSÃO DE CONTOS  
“O pior contador de histórias do mundo”com Rodolfo Castro 
PÚBLICO-ALVO: FAMÍLIAS | DURAÇÃO: 45M

Seleção de contos irreverentes e divertidos, carregados de surpresa e humor. 
De autores dos diversos cantos do mundo conhecido, e do desconhecido 
também!

15h00 
SESSÃO DE CONTOS 
“Onça é um animal bem brasileiro” com Tâmara Bezerra 
PÚBLICO-ALVO: FAMÍLIAS | DURAÇÃO: 45M

Uma proposta com contos tradicionais do Brasil, que apresenta uma 
significativa componente de humor, com histórias em que a personagem 
Onça Pintada tem especial destaque. Nessas histórias, a força e a valentia 
são sempre vencidas pela esperteza de outro personagem. Entrecortadas de 
versos e cantigas, essas narrativas costumam envolver crianças e adultos, 
tanto pela cadência sonora, como pelos conteúdos de humor e aventura.

16h30  
APRESENTAÇÃO DE OBRAS  
“Três livros e muitas histórias” com Rodolfo Castro 
PÚBLICO-ALVO: FAMÍLIAS | DURAÇÃO: 45M

Apresentação dos livros “Amigos até a hora de almoço”, “A canção dos velhos 
caçadores” e “O Abismo de Gilgamesh”. Uma sessão de contos para todos, 
desde crianças a adolescentes e adultos. Histórias cheias de surpresas, cor, 
mas também drama, onde nos debruçamos sobre questões da existência 
humana, como a luta pela sobrevivência e a imortalidade.

17h30  
SESSÃO DE CONTOS  
“Rodilhas de Contos” com Rosa Gonçalves 
PÚBLICO-ALVO: FAMÍLIAS | DURAÇÃO: 45M

Uma sessão de narração oral de contos tradicionais, ao som e toque do adufe. 
Um passeio narrativo onde reina a liberdade para sonharmos e sermos o que 
quisermos.

21h30  
ESPETÁCULO  
“Diálogos Narrativos” com Soledad e Tâmara Bezerra  
PÚBLICO-ALVO: ADULTO | DURAÇÃO: 60M

Uma sessão de contos para o público adulto. Um espetáculo que apresenta 
um repertório de histórias em que a figura feminina é apresentada como 
personagem de impulso das narrativas.

 27 DE NOVEMBRO

11h00  
ESPETÁCULO DE NARRATIVA E MÚSICA PARA FAMÍLIAS 
 “Que histórias conta a lua?” com “O Som do Algodão” 
PÚBLICO-ALVO: A PARTIR DE 2 ANOS | DURAÇÃO: 40M

“Que Histórias conta a Lua?” são pequenos contos em que as personagens 
mais inesperadas nos revelam o seu universo mais oculto. São histórias de 
gente e de bichos, músicas e poemas que se prolongam no anoitecer lento. 
Para bebés, crianças e famílias sonhadoras.

16h00  
SESSÃO DE CONTOS COM MÚSICA 
 “Izindaba - O monstro peludo” com a voz de Estefânia 
Surreira e a guitarra de Filipe Miranda; 
PÚBLICO-ALVO: A PARTIR DOS 4 ANOS | DURAÇÃO: 50M

“Izindaba - O monstro peludo” é um espetáculo de narração e canto, com 
Estefânia Surreira e Filipe Miranda. Um momento em que o jogo da narração 
se une à linguagem musical de diferentes instrumentos, prometendo levar 
toda a plateia a viajar pelo mundo da imaginação.

INFORMAÇÃO 
Todas as sessões são de entrada livre, sem reserva e limitada à 
capacidade da sala.  

LOCAL 
FÓRUM DA MAIA - Biblioteca Municipal 
Rua Eng.º Duarte Pacheco | 4470-174 | Maia

ORGANIZAÇÃO PRODUÇÃO


